
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец 

ДОГОВОР 

№ ….. 
 

Днес …………….. г. в гр. София се сключи настоящият договор между:  

 

1. „Сдружение за прогресивна и отворена комуникация“,  с адрес: гр. София,, бул. Витоша 

№25, ет. 3, представлявано от Албена Димитрова Дробачка, в качеството й на Председател, 

наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 

и 

2. ........................................................................., ЕИК/ЕГН ………………............. с адрес: 

……………………………………………………..................... наричан по-долу за краткост  

ИЗПЪЛНИТЕЛ. 

 

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 

 

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 

Чл. 1. Настоящият договор се сключва в рамките на проект по проект „L.I.K.E. – Life 

Investment is the Key to Employment“, договор № 2017-1-086, финансиран от Фонда Оператор 

за ЕИП и Норвежкия Фонд за субсидии за младежка заетост. 

Чл. 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши, дейности като 

Експерт ……………………./съгласно обособената позиция/ по цитирания в чл. 1 проект в 

рамките на …………. часа. 

Чл. 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се ангажира да изпълни следните конкретни дейности: 

- 3.1. …………………………………………. 

- 3.2. …………………………………………. 

- 3.3. …………………………………………. 

/описват се съгласно обособената позиция/ 

Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за изпълнението 

на дейността в размер на: ………..часа с часова ставка ……….. лв. / ………… евро, или общо 

………….. лв. / ……………… евро. Сумата съдържа данъци и осигуровки за сметка на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното в Чл. 3 

възнаграждение след представяне на Декларация за отработено време при извършване на 

платен труд и приемане на извършената работа с подписване на Констативен протокол.  

 

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши посоченото в чл. 2 в съответствие с 

одобрения план-график на проекта. 

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното в настоящия договор 

възнаграждение при договорените условия. 

Чл. 8. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил част от работата и по-нататъшното изпълнение се 

окаже невъзможно поради причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не 

отговарят, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи възнаграждение в размер само за 

изработената част от проекта, ако тя бъде приета от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, по уговорка с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да извършва проверки, 

без с това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да представи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите 

документи, информация или други материали, свързани с изпълнение на посоченото в чл. 2 

от договора. 

IV. ПРИЕМАНЕ НА РЕЗУЛТАТА 

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ удостоверява извършената от него работа в договорените срокове 

и качество, чрез предаването на Декларация за отработено време при извършване на платен 

труд. 

Чл. 12. Приемането на резултата от извършената работа ще се извърши с Констативен 

протокол, който е неразделна част от настоящия договор. 

Чл. 13. Ако при приемането на резултата от свършената работа се установи, че същият има 

недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска отстраняването им за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в нов срок, договорен между страните и посочен в Констативния протокол. 

V. СРОК НА ДОГОВОРА 

Чл. 14. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и е в срок до предаване 

на извършената работа и предаване на Декларация за отработено време при извършване на 

платен труд и приемане на Констативен протокол. Данъците и осигуровките 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи за месеца, в който е извършена и приета работата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.   

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 15. Настоящият договор може да бъде прекратен по следните начини: 

- по взаимно съгласие на двете страни по договора; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- едностранно от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако са на лице отклонения или 

недостатъци в дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които застрашават постигането на 

заложените резултати и цели на Проекта. 

- едностранно от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако предоставените му от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ материали се окажат негодни за изпълнение на предмета на договора 

и след писмено уведомяване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в едномесечен срок преди датата на 

прекратяване на договора. 

Чл. 16. За неуредените в договора случаи се прилага Българското законодателство и по-

специално Закона за задълженията и договорите. 

 

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните. 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                 ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

                       /Албена Дробачка/                                                                 /……………......./ 


